
Κανονισμός Λειτουργίας  

της Βιβλιοθήκης της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων  

 

τθ χολι Ναυτικϊν Δοκίμων (ΝΔ) λειτουργεί, ωσ αυτοτελισ μονάδα που υπάγεται ςτθν 

Κοςμθτεία, ενιαία Βιβλιοκικθ που περιλαμβάνει δφο τμιματα:  

1. Σθν Μορφωτικι/Δανειςτικι Βιβλιοκικθ και  

2. Σθν Εκπαιδευτικι Βιβλιοκικθ. 

Η Βιβλιοκικθ τθσ ΝΔ λειτουργεί ωσ κζντρο ςυλλογισ, φφλαξθσ, κατάταξθσ και διάκεςθσ-

προςφοράσ τθσ ςυςςωρευμζνθσ γνϊςθσ για τθ ςτιριξθ και προϊκθςθ κάκε ερευνθτικισ και 

εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ που αφορά ι ςυνδζεται με τθ ΝΔ και το Πολεμικό Ναυτικό (ΠΝ) 

γενικότερα κακϊσ και άλλα Εκπαιδευτικά ι Ερευνθτικά Ιδρφματα ι φορείσ που και προάγουν 

τθν ζρευνα και τθν εκπαίδευςθ ςτον Ελλαδικό χϊρο. Η ςυςςωρευμζνθ γνϊςθ είναι 

καταγεγραμμζνθ ςε βιβλία, επιςτθμονικά περιοδικά, χάρτεσ, εφθμερίδεσ, χειρόγραφα και ςε 

κάκε μορφισ θλεκτρονικό και οπτικοακουςτικό υλικό. Ιδιαίτερα θ Μορφωτικι/Δανειςτικι 

Βιβλιοκικθ τθσ ΝΔ είναι από τισ παλαιότερεσ (ζτοσ ίδρυςθσ 1905) και πλουςιότερεσ του ΠΝ 

διακζτοντασ τίτλουσ από τθ ςφγχρονθ βιβλιογραφία, κακϊσ και παλαιά βιβλία που αποτελοφν 

εκδοτικά κειμιλια. 

ΑΡΘΡΟ 1. κοπόσ 

κοπόσ τθσ Βιβλιοκικθσ τθσ ΝΔ είναι θ υποςτιριξθ των εκπαιδευτικϊν και των ερευνθτικϊν 

δραςτθριοτιτων των Ναυτικϊν Δοκίμων, του προςωπικοφ και τθσ ακαδθμαϊκισ κοινότθτασ τθσ 

χολισ, κακϊσ και των ςτελεχϊν του Πολεμικοφ Ναυτικοφ. Ο ςκοπόσ αυτόσ επιτυγχάνεται 

μζςω τθσ ενιαίασ οργάνωςθσ του προςωπικοφ, του υλικοφ και του ςυντονιςμοφ των 

παρεχόμενων υπθρεςιϊν. 

ΑΡΘΡΟ 2. τόχοι 

Οι επιμζρουσ ςτόχοι τθσ Βιβλιοκικθσ τθσ ΝΔ, μζςω των οποίων επιδιϊκεται θ κάλυψθ του 

βαςικοφ ςκοποφ τθσ, είναι οι ακόλουκοι: 

2.1.  Η ζρευνα, ο εντοπιςμόσ, θ αξιολόγθςθ και θ απόκτθςθ υλικοφ, κακϊσ και θ πρόςβαςθ ςε 

πθγζσ πλθροφόρθςθσ που είναι απαραίτθτεσ για τθν υποςτιριξθ των εκπαιδευτικϊν και 

ερευνθτικϊν προγραμμάτων τθσ ΝΔ. 



2.2. Η προςπάκεια ανάπτυξθσ ςυλλογϊν που καλφπτουν όλουσ τουσ τομείσ των εκπαιδευτικϊν 

και ερευνθτικϊν αναγκϊν τθσ ΝΔ, θ παρακολοφκθςθ τθσ διεκνοφσ βιβλιογραφίασ (ζντυπθσ και 

θλεκτρονικισ), θ ςυγκζντρωςθ, διατιρθςθ και ανάδειξθ του ςπάνιου και πολφτιμου υλικοφ ςε 

οποιαδιποτε μορφι, κακϊσ και ο ςυνεχισ εμπλουτιςμόσ και θ αναβάκμιςθ των παρεχομζνων 

υπθρεςιϊν. 

2.3. Η οργάνωςθ του υλικοφ με βάςθ τισ ςφγχρονεσ εξελίξεισ και τα πρότυπα τθσ επιςτιμθσ τθσ 

βιβλιοκθκονομίασ και θ ςυνεχισ ενςωμάτωςθ των νζων τεχνολογιϊν ςτον τρόπο και ςτισ 

μεκόδουσ παροχισ υπθρεςιϊν. 

2.4. Η ανάπτυξθ ςυνεργαςίασ με άλλεσ βιβλιοκικεσ και ιδρφματα ςε εκνικό και διεκνζσ 

επίπεδο, ϊςτε ςυνδυάηοντασ μεκόδουσ ςυνειςφοράσ, από κοινοφ απόκτθςθσ υλικοφ, αλλά και 

ορκολογικισ διαχείριςθσ των διακζςιμων οικονομικϊν πόρων, να επιτυγχάνεται θ πλθρζςτερθ 

κάλυψθ των αναγκϊν τθσ. 

2.5. Η ςυμμετοχι ςε ςυνεργατικά ςχιματα (όπωσ ο υλλογικόσ Κατάλογοσ Ελλθνικϊν 

Ακαδθμαϊκϊν Βιβλιοκθκϊν - HEAL-LINK) με ςκοπό τθν εξοικονόμθςθ πόρων και τθν 

εκμετάλλευςθ των διακζςιμων πθγϊν ςε εκνικό επίπεδο. 

2.6. Ιδιαίτερα, θ Εκπαιδευτικι Βιβλιοκικθ υποςτθρίηει τισ ανάγκεσ των Ναυτικϊν Δοκίμων ςε 

εκπαιδευτικά εγχειρίδια για τθν κάλυψθ τθσ διδακτζασ φλθσ κάκε μακιματοσ τθσ χολισ κακϊσ 

και για προςωπικι επιμόρφωςθ.  

 

ΑΡΘΡΟ 3. Διοικθτικι διάρκρωςθ 

3.1. Η Βιβλιοκικθ τθσ ΝΔ υπάγεται ςτθν Κοςμθτεία και εποπτεφεται από τθν Επιτροπι 

Βιβλιοκικθσ θ οποία ορίηεται από το Εκπαιδευτικό υμβοφλιο (Ε) τθσ ΝΔ ςφμφωνα με τον 

Οργανιςμό τθσ ΝΔ.   

3.2. Η Επιτροπι Βιβλιοκικθσ ζχει τριετι κθτεία και αποτελείται από τρία μζλθ ΔΕΠ των οποίων 

προεδρεφει το μζλοσ που βρίςκεται ςτθν ανϊτερθ βακμίδα. ε περίπτωςθ μελϊν ςτθν ίδια 

βακμίδα το αρχαιότερο μζλοσ. Οι αρμοδιότθτεσ τθσ Επιτροπισ Βιβλιοκικθσ είναι: 

α. Μεςοπρόκεςμοσ και μακροπρόκεςμοσ προγραμματιςμόσ για τον εκςυγχρονιςμό, τθ 

βελτίωςθ και τθν ποιοτικι αναβάκμιςθ τθσ λειτουργίασ τθσ Βιβλιοκικθσ και υποβολι 

ςχετικϊν ειςθγιςεων ςτο Ε.. 



β. υνεχισ παρακολοφκθςθ των αναγκϊν τθσ Βιβλιοκικθσ ςε ςχζςθ με τισ απαιτιςεισ τθσ 

εκπαιδευτικισ και ερευνθτικισ λειτουργίασ τθσ .Ν.Δ. 

γ. φνταξθ του προχπολογιςμοφ τθσ Βιβλιοκικθσ και υποβολι ςτο Ε.. 

δ. φνταξθ του ετιςιου απολογιςμοφ δραςτθριοτιτων τθσ Βιβλιοκικθσ και υποβολι ςτο Ε.. 

ε. Διαρκισ ενθμζρωςθ διδαςκόντων και διδαςκομζνων για τισ δραςτθριότθτεσ τθσ 

Βιβλιοκικθσ. 

Η ςυγκρότθςθ τθσ Επιτροπισ γίνεται κατά το μινα Ιοφνιο και θ κθτεία τθσ είναι τριετισ με αρχι 

τθν 1θ του επομζνου επτεμβρίου. ε περίπτωςθ κατά τθν οποία μζλοσ παραιτθκεί ι εκλείψει 

για οποιοδιποτε λόγο, το Ε.. ορίηει νζο μζλοσ, μετά από πρόταςθ του Κοςμιτορα. 

3.3. Ο ρόλοσ τθσ Επιτροπισ Βιβλιοκικθσ είναι εποπτικόσ και ςυμβουλευτικόσ. Για τθν 

εξαςφάλιςθ τθσ απρόςκοπτθσ και ομαλισ λειτουργίασ τθσ Βιβλιοκικθσ, θ Επιτροπι 

Βιβλιοκικθσ ςυνεργάηεται και ςυνεπικουρείται ςτο ζργο τθσ από το προςωπικό τθσ 

Βιβλιοκικθσ (ζνςτολο και πολιτικό) και από το Σμιμα τρατιωτικισ και Ναυτικισ Εκπαίδευςθσ 

τθσ ΝΔ ιδιαίτερα ςε ότι αφορά κζματα: 

α. Παρακολοφκθςθσ και υποςτιριξθσ των αναγκϊν των Ναυτικϊν Δοκίμων ςε ςχζςθ με 

τα εκπαιδευτικά εγχειρίδια που διατίκενται για τθν κάλυψθ τθσ διδακτζασ φλθσ 

των μακθμάτων τθσ χολισ 

β. φνταξθσ του προχπολογιςμοφ τθσ Βιβλιοκικθσ.  

γ. φνταξθσ του ετιςιου απολογιςμοφ δραςτθριοτιτων τθσ Βιβλιοκικθσ. 

δ. Επαφϊν με εκδοτικοφσ οίκουσ για τθν παραγγελία βιβλίων του Εμπορίου.   

3.4. το προςωπικό τθσ Βιβλιοκικθσ τθσ ΝΔ ανικουν όλα τα άτομα που εργάηονται ςε αυτιν 

ανεξαρτιτωσ εργαςιακισ ςχζςθσ με τθ χολι. 

 

ΑΡΘΡΟ 4. Τλικό Βιβλιοκικθσ  

Η Μορφωτικι Βιβλιοκικθ ΝΔ περιλαμβάνει και δφναται να εμπλουτίηεται διαρκϊσ με υλικό 

ζντυπθσ, θλεκτρονικισ ι οπτικοακουςτικισ  αποκικευςθσ το οποίο αντανακλά το ρόλο και τθν 

ιςτορία τθσ ΝΔ, πραγματεφεται τθν αποςτολι και τθν ιςτορία του ΠΝ, τθσ Ελλθνικισ Ναυτιλίασ 

και Ναυτοςφνθσ διαχρονικά, των Ελλθνικϊν Ενόπλων Δυνάμεων και τθσ ςχζςθσ τουσ με τθν 



Ιςτορία του Ελλθνικοφ Ζκνουσ. Σο ςφνολο του υλικοφ καλφπτει  τα γνωςτικά αντικείμενα τα 

οποία καλφπτονται από τθν ΝΔ μζςω των δραςτθριοτιτων του Ακαδθμαϊκοφ και τρατιωτικοφ 

Προςωπικοφ τθσ, 

- τισ ανάγκεσ τθσ ακαδθμαϊκισ και ναυτικισ εκπαίδευςθσ των Ν. Δοκίμων κακϊσ και των 

μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν που παρζχονται από τθ ΝΔ  

- τισ ανάγκεσ διαρκοφσ επιμόρφωςθσ των αποφοίτων τθσ ΝΔ, ςτελεχϊν του ΠΝ και ςυνολικά 

του τρατιωτικοφ και Πολιτικοφ Προςωπικοφ του ΠΝ ςυμπλθρωματικά με άλλεσ Βιβλιοκικεσ 

που υπάγονται ςτο ΠΝ 

 

4.1. Ζντυπο Τλικό  

το ζντυπο υλικό εντάςςονται: 

Α. Βιβλία 

α1. Βιβλία τα οποία δφναται να δανειςτοφν ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 7. Σα βιβλία 

είναι ταξινομθμζνα ανά κεματικι κατθγορία και είναι καταγεγραμμζνα και 

καταλογογραφθμζνα ςε θλεκτρονικι μορφι. 

α2. πάνιεσ Εκδόςεισ/Κειμιλια ιςτορικισ αξίασ τα οποία χριηουν επιμζλειασ/ςυντιρθςθσ  και 

διατίκενται προσ μελζτθ μόνο ςτο αναγνωςτιριο τθσ Βιβλιοκικθσ. Μεταφορά εκτόσ 

Βιβλιοκικθσ και οποιαδιποτε ενζργεια ςυντιρθςθσ απαιτεί τθν άδεια τθσ Επιτροπισ 

Βιβλιοκικθσ.  

Β. Περιοδικά 

Οι ζντυπεσ περιοδικζσ εκδόςεισ περιλαμβάνουν: 

β1. επιςτθμονικά περιοδικά που εμπίπτουν ςτισ ανάγκεσ/γνωςτικά αντικείμενα τθσ ΝΔ, κακϊσ 

και τόμουσ πρακτικϊν επιςτθμονικϊν ςυνεδρίων, ςυμποςίων ι θμερίδων. Προμικεια 

επιςτθμονικϊν περιοδικϊν ςε ζντυπθ μορφι ςυνεχίηεται όταν δεν είναι εναλλακτικά δυνατι θ 

θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςε αυτά. ε κάκε περίπτωςθ επιλζγεται θ προμικεια περιοδικϊν 

εντφπων ςε ζντυπθ ι θλεκτρονικι μορφι με βάςθ τθν ελαχιςτοποίθςθ του κόςτουσ. 

 



β2. Περιοδικζσ εκδόςεισ γενικότερου ενδιαφζροντοσ ΠΝ όπωσ κζματα ιςτορίασ, ναυτιλίασ, 

άμυνασ, οικονομίασ, διοίκθςθσ, γεωπολιτικισ κλπ. ε κάκε περίπτωςθ επιδιϊκεται θ ςφναψθ 

ςυμφωνίασ προμικειασ τευχϊν που εξαςφαλίηει το μζγιςτο οικονομικό όφελοσ.  

Γ. Διατριβζσ 

Η Βιβλιοκικθ διακζτει   

γ1. Τποχρεωτικά ζνα (1) αντίγραφο διπλωματικισ εργαςίασ Ν. Δοκίμου θ οποία ζχει εκπονθκεί 

ςτθ διάρκεια τθσ φοίτθςθσ του ςτθ χολι ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι 

γ2.  Τποχρεωτικά ζνα (1) αντίγραφο μεταπτυχιακισ εργαςίασ ι διδακτορικισ διατριβισ 

αξιωματικοφ ΠΝ θ οποία ζχει εκπονθκεί ςτθ διάρκεια τθσ φοίτθςθσ του ςε μεταπτυχιακό 

πρόγραμμα που διεξάγει αυτοτελϊσ θ χολι ι ςε ςυνεργαςία με άλλα εκπαιδευτικά ιδρφματα, 

ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι 

γ3. Διπλωματικι εργαςία ι μεταπτυχιακι εργαςία ι διδακτορικι διατριβι αξιωματικοφ 

απόφοιτου ΝΔ ι άλλου ςτελζχουσ ΠΝ θ οποία ζχει εκπονθκεί ςε ζτερο εκπαιδευτικό ίδρυμα 

θμεδαπισ ι αλλοδαπισ. 

γ4. Διπλωματικι εργαςία ι μεταπτυχιακι εργαςία ι διδακτορικι διατριβι που εκπονικθκε ςε 

ζτερο εκπαιδευτικό ίδρυμα τθσ οποίασ επιβλζπων είναι ζνα τουλάχιςτον μζλοσ ΔΕΠ τθσ χολισ. 

γ5. Διδακτορικζσ διατριβζσ των μελϊν ΔΕΠ τθσ χολισ.    

Δ. Εργαςίεσ/ Μελζτεσ 

Η Βιβλιοκικθ διακζτει ςε ειδικι προκικθ 

δ1. Μελζτεσ ειδικοφ ενδιαφζροντοσ ΠΝ  

δ2. Mελζτεσ – ςτοιχεία - ζγγραφα ενδιαφζροντοσ ΠΝ τα οποία φυλάςςονται ςε ειδικι προκικθ 

και δφναται να δανειςτοφν ςε εντεταλμζνο προςωπικό.  

 

4.2. Ηλεκτρονικζσ Εκδόςεισ 

Η Βιβλιοκικθ ΝΔ αξιοποιεί όλεσ τισ διακζςιμεσ τεχνολογίεσ διαδικτφου ϊςτε να παρζχει ςτουσ 

Ν. Δοκίμουσ και όλο το προςωπικό τθσ χολισ διαδικτυακι πρόςβαςθ ςε βιβλία – περιοδικζσ 

εκδόςεισ – αρχειακό υλικό ςε όποια κεματικι περιοχι είναι αυτό δυνατό. ε αυτό το ςκζλοσ 

εντάςςονται: 



α. Δυνατότθτα ςφνδεςθσ on-line με τισ ςυμβεβλθμζνεσ βιβλιοκικεσ του υνδζςμου Ελλθνικϊν 

Ακαδθμαϊκϊν Βιβλιοκθκϊν (ΕΑΒ) για αναηιτθςθ τίτλων – ςτοιχείων. Περαιτζρω προβλζπεται 

ςυνεργαςία με βιβλιοκικεσ ΕΑΒ για αμοιβαία διάκεςθ θλεκτρονικϊν καταλόγων, δυνατότθτα 

δανειςμοφ και χριςθσ του αναγνωςτθρίου ςε δικαιοφχουσ άλλων βιβλιοκθκϊν. 

β. Δυνατότθτα ςυνδρομισ ςε θλεκτρονικά επιςτθμονικά περιοδικά ςτα πλαίςια ςυμφωνίασ 

μζςω HEAL-LINK. Δυνατότθτα πρόςβαςθσ κα ζχουν οι κάτοχοι διευκφνςεων θλεκτρονικοφ 

ταχυδρομείου που παρζχει θ χολι κακϊσ και θ ςφνδεςθ από όλουσ τουσ χϊρουσ τθσ χολισ 

μζςω των IP διευκφνςεων που τθσ ανικουν.  

γ. Δυνατότθτα θλεκτρονικισ ςυνδρομισ ςε ελλθνικά και διεκνι περιοδικά γενικότερου 

ενδιαφζροντοσ Ν. Δοκίμων, Διδακτικοφ και τρατιωτικοφ Προςωπικοφ τθσ χολισ και ςτελεχϊν 

ΠΝ ευρφτερα.  

δ. Δυνατότθτα Ηλεκτρονικισ πρόςβαςθσ ςε ςτοιχεία ειδικοφ ενδιαφζροντοσ ΠΝ και Ν. Δοκίμων 

όπωσ διεκνείσ χάρτεσ, χάρτεσ ναυςιπλοΐασ και μετεωρολογικά ςτοιχεία.     

 

4.3. Οπτικοακουςτικό Τλικό 

Η Βιβλιοκικθ διακζτει υλικό το οποίο ςχετίηεται με το ρόλο και τθν αποςτολι τθσ ςε κάκε 

είδουσ αποκθκευτικζσ μονάδεσ όπωσ CD-ROMS, DVD/CD-ROMS, μαγνθτικζσ ταινίεσ, μικροφίλμ 

κτλ. Σο υλικό αυτό είναι αρχειοκετθμζνο και καταλογογραφθμζνο θλεκτρονικά ϊςτε να είναι 

δυνατι θ αναηιτθςθ τίτλου μζςω του θλεκτρονικοφ καταλόγου τθσ χολισ. Σο υλικό αυτό 

δφναται να περιλαμβάνει: 

α. Διπλωματικζσ – Μεταπτυχιακζσ – Διδακτορικζσ Διατριβζσ Ν. Δοκίμων, Αξιωματικϊν ΠΝ και 

λοιποφ προςωπικοφ ΠΝ. 

β. Οπτικό υλικό ιςτορικισ αξίασ όπωσ ταινίεσ καταγραφισ ιςτορικϊν γεγονότων, μαχϊν, 

αναλφςεισ και ντοκιμαντζρ ειδικοφ επιμορφωτικοφ βάρουσ για τα ςτελζχθ του ΠΝ. 

γ. Φωτογραφικό υλικό που αφορά τθν εκπαίδευςθ και τισ δραςτθριότθτεσ των Ν. Δοκίμων 

κακϊσ και λοιπϊν δραςτθριοτιτων ΠΝ.   

 

 



ΑΡΘΡΟ 5. Διαδικαςίεσ Εμπλουτιςμοφ Τλικοφ Βιβλιοκικθσ  

5.1. Παραγγελίεσ Νζων Βιβλίων/Περιοδικϊν 

Η Επιτροπι Βιβλιοκικθσ δζχεται ειςθγιςεισ από τουσ Ακαδθμαϊκοφσ Σομείσ, τθ Διεφκυνςθ 

Ναυτικισ Εκπαίδευςθσ και λοιπό Εκπαιδευτικό Προςωπικό για προμικεια νζων βιβλίων – 

περιοδικϊν – υλικοφ το οποίο κρίνεται  απαιτθτό για τθν εκπλιρωςθ του ρόλου/αναγκϊν τθσ 

Βιβλιοκικθσ. Η Επιτροπι Βιβλιοκικθσ ςυγκεντρϊνει τισ αιτιςεισ για προμικεια νζου υλικοφ, 

διενεργεί ζρευνα αγοράσ και επιλζγει τθν πλζον ςυμφζρουςα προςφορά. τθ ςυνζχεια 

ειςθγείται ςτθν Κοςμθτεία τθν προμικεια του εν λόγω υλικοφ. Η Επιτροπι παραλαμβάνει το 

υλικό το οποίο καταφκάνει ςτθν Βιβλιοκικθ και επιβλζπει τθ διαδικαςία ταξινόμθςθσ και 

αρχειοκζτθςισ του. 

 

5.2. Δωρεζσ 

Η Επιτροπι Βιβλιοκικθσ ελζγχει το υλικό το οποίο προςφζρεται ωσ δωρεά ςτθ Βιβλιοκικθ τθσ 

χολισ. Σο υλικό ελζγχεται από τθν Επιτροπι ωσ προσ τθ χρθςιμότθτα ςτθν εκπλιρωςθ 

αναγκϊν τθσ Βιβλιοκικθσ και τθν κατάςταςθ ςτθν οποία βρίςκεται. Η Επιτροπι – εάν κρικεί 

ςκόπιμο – ηθτά τθ γνωμοδότθςθ μελϊν του Ακαδθμαϊκοφ ι τρατιωτικοφ Προςωπικοφ τθσ 

χολισ ωσ προσ τθ χρθςιμότθτα–πλθρότθτα του εν λόγω υλικοφ και ειςθγείται ςτθν Κοςμθτεία 

τθν αποδοχι/απόρριψθ του υλικοφ. ε περίπτωςθ αποδοχισ, ςυντάςςεται πρακτικό αποδοχισ 

και θ Επιτροπι παραλαμβάνει το υλικό. Σο υλικό καταγράφεται, ταξινομείται με το ιςχφον 

ςφςτθμα και αρχειοκετείται από το προςωπικό τθσ Βιβλιοκικθσ. 

 

5.3. Αντικατάςταςθ 

Βιβλία – Περιοδικά ι λοιπό υλικό το οποίο διαπιςτϊνεται ότι βρίςκεται ςε κακι κατάςταςθ- 

αλλά κρίνεται αναγκαίο να ςυνεχίςει να διατίκεται από τθ Βιβλιοκικθ, προτείνεται ςτθν 

Κοςμθτεία για μερικι ι ολικι αντικατάςταςι του. Η Επιτροπι Βιβλιοκικθσ διαπιςτϊνει το 

κόςτοσ επαναπρομικειασ του υλικοφ από τθν αγορά, επιλζγει τθν πλζον ςυμφζρουςα 

προςφορά και ειςθγείται ςχετικά ςτθν Κοςμθτεία. 

 

 



5.4. Απόςυρςθ 

Η Επιτροπι Βιβλιοκικθσ ελζγχει ςε τακτά χρονικά διαςτιματα (όχι λιγότερο από 3 χρόνια και 

όχι περιςςότερο από 7) εάν τμιματα υλικοφ πρζπει να αποςυρκοφν για τουσ παρακάτω 

λόγουσ: 

• ζχουν αντικαταςτακεί από νεϊτερεσ και πλθρζςτερεσ εκδόςεισ 

• βρίςκονται ςε κακι κατάςταςθ και δεν χριηει λόγοσ ςυντιρθςθσ 

• δεν εμφανίηουν καμία ςυςχζτιςθ με το ρόλο/ανάγκεσ τθσ Βιβλιοκικθσ ΝΔ 

Για τθ διαδικαςία απόςυρςθσ θ Επιτροπι Βιβλιοκικθσ καταρτίηει κατάλογο με τα προσ 

απόςυρςθ βιβλία με ςχετικι αιτιολόγθςθ για κάκε βιβλίο/μζροσ υλικοφ ξεχωριςτά. Η Επιτροπι 

κατακζτει τον κατάλογο ςτον Κοςμιτορα για ζγκριςθ τθσ απόςυρςθσ από το Εκπαιδευτικό 

υμβοφλιο. 

 

ΑΡΘΡΟ 6. Σαξινόμθςθ Τλικοφ – Αρχειοκζτθςθ 

6.1. Βιβλίο Ειςαγωγισ 

Σο υλικό τθσ Βιβλιοκικθσ είναι καταγεγραμμζνο ςτο Βιβλίο Ειςαγωγισ όπου αναφζρεται 

πλιρωσ ο τίτλοσ, ςυγγραφζασ, εκδοτικι εταιρία, ζτοσ ζκδοςθσ, ΙSΒΝ, πλικοσ ανατφπων και θ 

θμερομθνία απόκτθςθσ από τθ Βιβλιοκικθ τθσ χολισ. 

Κάκε τμιμα υλικοφ (ζντυπου – οπτικοακουςτικοφ) λαμβάνει μονοςιμαντο αφξοντα αρικμό ςτο 

Βιβλίο Ειςαγωγισ. ε περίπτωςθ αντικατάςταςθσ υλικοφ αναφζρονται τα ανανεωμζνα ςτοιχεία 

και θ θμερομθνία αντικατάςταςθσ. ε περίπτωςθ απόςυρςθσ αναφζρεται θ θμερομθνία 

απόςυρςθσ του εν λόγω υλικοφ. Σο Βιβλίο Ειςαγωγισ τθρείται ςε ζντυπθ και ςε θλεκτρονικι 

μορφι και φυλάςςεται από τον Τπεφκυνο τθσ Βιβλιοκικθσ. 

 

6.2. Σαξινόμθςθ – Αρχειοκζτθςθ Τλικοφ 

Σο υλικό είναι ταξινομθμζνο αναλόγωσ τθσ μορφισ του (ζντυπθ, θλεκτρονικι, 

οπτικοακουςτικι) και τθσ κεματικισ του περιοχισ. Λαμβάνει μονοςιμαντο κωδικό ταξινόμθςθσ 

ςφμφωνα με το απαιτοφμενο ςφςτθμα ταξινόμθςθσ. Σο υλικό αρχειοκετείται ςτισ διακζςιμεσ 

προκικεσ τθσ Βιβλιοκικθσ με τρόπο ϊςτε να γίνεται δυνατόσ ο εντοπιςμόσ του από το χριςτθ. 



6.3. Κατάλογοσ Βιβλιοκικθσ     

Ο Κατάλογοσ τθσ Βιβλιοκικθσ τθρείται ςε θλεκτρονικι βάςθ δεδομζνων ςφμφωνα με τα 

ιςχφοντα για τισ Ακαδθμαϊκζσ Βιβλιοκικεσ – Μζλθ του ΕΑΒ ζτςι ϊςτε να είναι δυνατι θ 

βζλτιςτθ ςυνεργαςία τθσ Βιβλιοκικθσ ΝΔ με αυτζσ. Για το λόγο αυτό διατίκεται θλεκτρονικόσ 

υπολογιςτισ με διαδικτυακι ςφνδεςθ ςε ρόλο αποκλειςτικοφ εξυπθρετθτι (server) του 

καταλόγου. Ο Κατάλογοσ ενθμερϊνεται άμεςα για τθν ειςαγωγι–απόςυρςθ–μεταβολι 

ςτοιχείων οποιουδιποτε τμιματοσ υλικοφ από το Προςωπικό τθσ Βιβλιοκικθσ. Κατά το 

δανειςμό/εξαγωγι υλικοφ από τθ Βιβλιοκικθ, το Προςωπικό ενθμερϊνει άμεςα τον κατάλογο 

για τθν κατάςταςθ δανειςμοφ και τθν θμερομθνία επανειςαγωγισ ςτθν Βιβλιοκικθ. 

 

'Αρκρο 7. Χριςτεσ  

7.1. Εςωτερικοί χριςτεσ  

• μζλθ ΔΕΠ τθσ ΝΔ, ςτρατιωτικό προςωπικό που υπθρετεί ςτθ ΝΔ, κακϊσ επίςθσ και 

όλοι οι διδάςκοντεσ με ςχζςθ εργαςίασ με τθ ΝΔ, οι προπτυχιακοί, οι μεταπτυχιακοί 

ςπουδαςτζσ, οι προςκεκλθμζνοι ερευνθτζσ και οι υποψιφιοι διδάκτορεσ, 

• υπάλλθλοι με οποιαδιποτε ςχζςθ εργαςίασ με τθν ΝΔ, 

• ομότιμοι και ςυνταξιοδοτθκζντεσ κακθγθτζσ τθσ ΝΔ, 

• ςπουδαςτζσ προγραμμάτων ανταλλαγισ (π.χ. Military Erasmus, κτλ). 

• Σα μζλθ του ςυλλόγου αποφοίτων τθσ ΝΔ. 

τουσ εςωτερικοφσ χριςτεσ χορθγείται κάρτα μζλουσ τθσ βιβλιοκικθσ ατελϊσ μετά από αίτθςι 

τουσ με τθν οποία μποροφν να κάνουν χριςθ των υπθρεςιϊν και των χϊρων τθσ βιβλιοκικθσ 

και να δανείηονται υλικό ςφμφωνα με τον παρόντα κανονιςμό. Ειδικότερα για το ςφνολο των 

Ναυτικϊν Δοκίμων, των μελϊν ΔΕΠ, ΕΕΔΙΠ, ΕΔΣΠ και λοιποφ προςωπικοφ το οποίο διακζτει 

υπθρεςιακι ταυτότθτα όπου αναγράφεται θ ςχζςθ εργαςίασ με τθ ΝΔ, δεν απαιτείται  θ 

ζκδοςθ κάρτασ μζλουσ. 

 

 

 



7.2 Εξωτερικοί χριςτεσ  

Μζλθ τθσ ευρφτερθσ εκπαιδευτικισ, επιςτθμονικισ και ερευνθτικισ κοινότθτασ κακϊσ και 

μζλθ-εκπρόςωποι εταιρειϊν και οργανιςμϊν, μποροφν να κάνουν χριςθ των υπθρεςιϊν τθσ 

Βιβλιοκικθσ ωσ εξωτερικοί χριςτεσ ακολουκϊντασ τθν παρακάτω διαδικαςία: 

7.2.1 υμπλθρϊνουν ειδικι ζντυπθ αίτθςθ αποδεχόμενοι ενυπογράφωσ τουσ όρουσ που 

αναγράφονται ςε αυτιν. 

7.2.2 Εφόςον θ αίτθςι τουσ γίνει αποδεκτι, εκδίδεται ειδικι κάρτα μζλουσ τθσ βιβλιοκικθσ 

που φζρει τθ φωτογραφία του εξωτερικοφ χριςτθ και προςκομίηεται απαραιτιτωσ κατά τθ 

διαδικαςία του δανειςμοφ. Με τθν επίδειξθ τθσ κάρτασ αυτισ, οι εξωτερικοί χριςτεσ μποροφν 

να κάνουν χριςθ των υπθρεςιϊν και των χϊρων τθσ βιβλιοκικθσ και να δανείηονται υλικό 

ςφμφωνα με τον παρόντα κανονιςμό 

7.2.3 Καταχϊρθςθ εκ μζρουσ τουσ ανακριβϊν ςτοιχείων (ςτοιχεία διαμονισ, κλπ.) ςυνιςτά 

ςοβαρι παράβαςθ θ οποία ςυνεπάγεται τθ διαγραφι τουσ από τα μζλθ τθσ Βιβλιοκικθσ. 

7.2.4 Σο Εκπαιδευτικό υμβοφλιο τθσ ΝΔ μετά από ειςιγθςθ τθσ Επιτροπισ Βιβλιοκικθσ 

μπορεί να αποφαςίηει τθν καταβολι ετιςιασ ςυνδρομισ για τα εξωτερικά μζλθ τθσ 

Βιβλιοκικθσ. 

7.2.5 Η Επιτροπι Βιβλιοκικθσ ζχει δικαίωμα αφαίρεςθσ τθσ κάρτασ μζλουσ του εξωτερικοφ 

χριςτθ ςε περιπτϊςεισ ςοβαρϊν παραβάςεων του κανονιςμοφ. 

 

7.3 Επιςκζπτεσ  

7.3.1 Επιςκζπτεσ μποροφν να χρθςιμοποιοφν, ςτο μζτρο του δυνατοφ και τθσ διακεςιμότθτασ 

του υλικοφ, όλεσ τισ ςυλλογζσ τθσ Βιβλιοκικθσ, εγγραφόμενοι κάκε φορά ςτο βιβλίο 

επιςκεπτϊν το οποίο φυλάςςεται ςτθν είςοδο χωρίσ δικαίωμα δανειςμοφ. 

7.3.2 τουσ επιςκζπτεσ, οι οποίοι χρθςιμοποιοφν τθ Βιβλιοκικθ για διάςτθμα μεγαλφτερο τθσ 

μίασ εβδομάδασ, μπορεί να χορθγθκεί προςωρινι κάρτα ειςόδου, αφοφ αυτοί προςκομίςουν 

μια φωτογραφία τουσ και ςυμπλθρϊςουν αίτθςθ χοριγθςθσ αποδεχόμενοι τον παρόντα 

κανονιςμό. 

Όλοι οι χριςτεσ για να μπορζςουν να χρθςιμοποιιςουν τθν βιβλιοκικθ τθσ ΝΔ δθλϊνουν 

ενυπόγραφα ότι ζχουν λάβει γνϊςθ και αποδζχονται τον παρόντα κανονιςμό. 



 

ΑΡΘΡΟ 8.  Δανειςμόσ Τλικοφ 

Σα μζλθ τθσ Βιβλιοκικθσ ζχουν το δικαίωμα δανειςμοφ ζντυπου και οπτικοακουςτικοφ υλικοφ 

ατελϊσ για περιοριςμζνο χρονικό διάςτθμα και αποκλειςτικά για ατομικι χριςθ ςεβόμενοι τθ 

διαφφλαξθ πνευματικϊν δικαιωμάτων (copyright) του εκδότθ κάκε ζντυπου ι άλλου τμιματοσ 

του υλικοφ. Απαγορεφεται θ μεταβίβαςθ-δανειςμόσ υλικοφ που ζχει χρεωκεί μζλοσ τθσ 

Βιβλιοκικθσ ςε οποιοδιποτε τρίτο. 

 

8.1 Σο υλικό τθσ Βιβλιοκικθσ υπάγεται ωσ προσ το δανειςμό ςτισ εξισ κατθγορίεσ: 

α. Γενικοφ Δανειςμοφ. τθν κατθγορία αυτι υπάγεται το υλικό που δεν ανικει ςτισ ςπάνιεσ 

ςυλλογζσ, ςε διαβακμιςμζνθ κατθγορία ι κάκε άλλθ κατθγορία ειδικισ χριςθσ.  

β. Περιοριςμζνου Δανειςμοφ. τθν κατθγορία αυτι υπάγεται το υλικό που εμπίπτει ςε 

ειδικοφσ κανόνεσ χριςθσ λόγω ςπανιότθτασ, διαβάκμιςθσ, ιςτορικισ αξίασ κτλ. Η Επιτροπι 

Βιβλιοκικθσ κακορίηει - δφναται να τροποποιεί τα όρια δανειςμοφ κακϊσ και να 

απαγορεφςει πλιρωσ το δανειςμό υλικοφ αυτισ τθσ κατθγορίασ ςτουσ χριςτεσ αν 

ςυντρζχουν λόγοι προςταςίασ του εν λόγω υλικοφ.  

 

8.2 Δανειςμόσ από Εςωτερικά Μζλθ 

Σα Εςωτερικά Μζλθ ζχουν το δικαίωμα να ζχουν χρεωκεί ζωσ και πζντε (5) «τόμουσ» υλικοφ 

γενικοφ δανειςμοφ ανά δεδομζνθ χρονικι ςτιγμι. Ωσ «τόμοσ» νοείται ζντυπο ι άλλο υλικό 

αυτόνομα καταγεγραμμζνο ςτον κατάλογο τθσ Βιβλιοκικθσ.  Κάκε τόμοσ δανείηεται για 

περίοδο (14) θμερολογιακϊν θμερϊν με δυνατότθτα ανανζωςθσ μίασ (1) φοράσ υπό τθν 

προχπόκεςθ ότι δεν ζχει γίνει αίτθςθ δανειςμοφ του ςυγκεκριμζνου τόμου από άλλο χριςτθ. 

τα μόνιμα μζλθ διδακτικοφ προςωπικοφ τθσ ΝΔ επιτρζπεται να δανείηονται μζχρι  και δζκα 

(10) τόμουσ από τθ βιβλιοκικθ χωρίσ χρονικό περιοριςμό υπό τθν προχπόκεςθ ότι το ίδιο 

υλικό δεν ζχει ηθτθκεί για δανειςμό από άλλουσ χριςτεσ και ότι ζχει ολοκλθρωκεί θ διαδικαςία 

απογραφισ του υλικοφ τθσ βιβλιοκικθσ. Επιπλζον δανειςμόσ πζντε (5) τόμων επιτρζπεται μόνο 

για  τίτλουσ με παραπάνω από ζνα αντίτυπα ςτθ βιβλιοκικθ.     

 



8.3 Δανειςμόσ από Εξωτερικά Μζλθ 

 

Σα Εξωτερικά Μζλθ ζχουν το δικαίωμα να ζχουν χρεωκεί ζωσ και τρείσ (3) τόμουσ υλικοφ 

γενικοφ δανειςμοφ ανά δεδομζνθ χρονικι ςτιγμι για χρονικό διάςτθμα (10) θμερολογιακϊν 

θμερϊν με δυνατότθτα ανανζωςθσ μίασ (1) φοράσ υπό τθν προχπόκεςθ ότι δεν ζχει γίνει 

αίτθςθ δανειςμοφ του ςυγκεκριμζνου τόμου από άλλο χριςτθ. 

 

8.4 Δανειςμόσ Τλικοφ Εκπαιδευτικισ Βιβλιοκικθσ 

Σο Σμιμα Εκπαιδευτικισ Βιβλιοκικθσ διαχειρίηεται και δανείηει το υλικό που απαιτείται για τθν 

εκπαιδευτικι λειτουργία των προπτυχιακϊν και μεταπτυχιακϊν προγραμμάτων που 

λειτουργοφν ςτθ ΝΔ. Ναυτικοί Δόκιμοι, προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί ςπουδαςτζσ 

προγραμμάτων τθσ ΝΔ και το διδακτικό προςωπικό όλων των κατθγοριϊν που εμπλζκεται ςτθ 

διδαςκαλία ζχει το δικαίωμα δανειςμοφ του διδακτικοφ υλικοφ που απαιτείται για τθν 

ςυμμετοχι του ςτο πρόγραμμα ςπουδϊν που παρακολουκεί.   

Μετά τθ λιξθ  του ακαδθμαϊκοφ εξαμινου οι Ν. Δόκιμοι και λοιποί ςπουδαςτζσ προπτυχιακϊν 

και μεταπτυχιακϊν προγραμμάτων επιςτρζφουν εντόσ τριϊν (3) θμερϊν το δανειςκζν υλικό με 

ευκφνθ του Αξιωματικοφ - Επιτθρθτι του αντιςτοίχου προγράμματοσ. 

  

τρατιωτικό και πολιτικό προςωπικό ΠΝ δικαιοφται να δανείηεται μζχρι πζντε (5)  τόμουσ 

υλικοφ τθσ Εκπαιδευτικισ Βιβλιοκικθσ για περίοδο εξιντα (60) θμερϊν υπό τθν προχπόκεςθ 

ότι οι διακζςιμοι τόμοι επαρκοφν για τθν κάλυψθ των διδακτικϊν αναγκϊν. Ο υπεφκυνοσ τθσ 

Εκπαιδευτικισ Βιβλιοκικθσ μπορεί να ηθτιςει τθν άμεςθ επιςτροφι τόμου εφόςον απαιτθκεί 

για τθν κάλυψθ τρεχουςϊν διδακτικϊν αναγκϊν. 

 

'Αρκρο 9.  Αςφάλεια-Φκορζσ-Κυρϊςεισ 

Για τθν αςφάλεια του υλικοφ και του εξοπλιςμοφ τθσ Βιβλιοκικθσ, τθν καλφτερθ εξυπθρζτθςθ 

όλων των χρθςτϊν και τθν εφρυκμθ λειτουργία τθσ, τθροφνται οι ακόλουκοι κανόνεσ: 

 



9.1. Όλεσ οι μονάδεσ τθσ Βιβλιοκικθσ είναι εφοδιαςμζνεσ με: 

(α) ςφςτθμα αντιπυρικισ αςφάλειασ και ςυναγερμοφ 

(β) μικρό φαρμακείο για τισ πρϊτεσ βοικειεσ. 

 

9.2. Σο προςωπικό τθσ Βιβλιοκικθσ που υπθρετεί ςε όλεσ τισ επί μζρουσ μονάδεσ, 

ενθμερϊνεται και εκπαιδεφεται από τθν αρμόδια υπθρεςία τθσ ΝΔ ςτο ςχζδιο και ςτον τρόπο 

αντίδραςθσ ςε περίπτωςθ εκτάκτων περιςτατικϊν: πυρκαγιά, ςειςμό, πλθμμφρα, κλοπι, κλπ. 

 

9.3 Οποιαδιποτε απϊλεια ι φκορά υλικοφ και εξοπλιςμοφ τθσ Βιβλιοκικθσ αποκακίςταται 

από το χριςτθ που τθν προκάλεςε.  

Όςον αφορά το ζντυπο υλικό: 

(α) Σο υλικό που ζχει χακεί και είναι διακζςιμο ςτθν αγορά αντικακίςταται μ' ζνα ίδιο αντίτυπο 

και τα ζξοδα βαρφνουν το χριςτθ. 

(β) Σα βιβλία που δεν κυκλοφοροφν πια ςτο εμπόριο αντικακίςτανται με άλλα του ίδιου 

κζματοσ και τθσ ίδιασ αξίασ 

(γ) Σα βιβλία που ζχουν φκαρεί απαιτείται το κόςτοσ επιδιόρκωςισ τουσ. Αν δεν 

επιδιορκϊνονται, κεωροφνται χαμζνα και αντικακίςτανται όπωσ αναφζρεται ςτισ §5.3 και 5.4. 

 

9.4 Οι χριςτεσ είναι υποχρεωμζνοι κατά τθν ζξοδό τουσ να δείχνουν από μόνοι τουσ ςτο 

φφλακα ότι φζρουν μαηί τουσ και ο φφλακασ είναι υποχρεωμζνοσ να το υπενκυμίηει ςε όλουσ 

ανεξαιρζτωσ. 

 

9.5 ε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ των χρθςτϊν ςτουσ παραπάνω κανονιςμοφσ ι 

διαπίςτωςθσ εςκεμμζνθσ φκοράσ ι κλοπισ του υλικοφ τθσ Βιβλιοκικθσ θ Επιτροπι 

Βιβλιοκικθσ ΝΔ επιβάλλει τισ ακόλουκεσ κυρϊςεισ κατόπιν ειςιγθςθσ τθσ: 

(α) τερεί από το χριςτθ το δικαίωμα του δανειςμοφ, από μία εβδομάδα μζχρι δφο μινεσ. 



(β) ε περίπτωςθ υποτροπισ ι ςοβαρϊν αδικθμάτων παραπζμπει τθν υπόκεςθ ςτον 

Κοςμιτορα με ειςιγθςθ για τισ περαιτζρω απαιτοφμενεσ ενζργειεσ. 

(γ) Ο χριςτθσ μπορεί να εφεςιβάλει τισ παραπάνω κυρϊςεισ ςτον Κοςμιτορα, του οποίου θ 

απόφαςθ επικυρϊνεται από το Εκπαιδευτικό υμβοφλιο. 

 

'Αρκρο 10.  υνεργαςία – υνζργεια με άλλεσ Βιβλιοκικεσ   

Ο Κατάλογοσ Βιβλιοκικθσ ΝΔ είναι ςυνδεδεμζνοσ με τισ λοιπζσ βιβλιοκικεσ ΠΝ: Βιβλιοκικθ 

ΔΕΠΝ και Βιβλιοκικθ ΜΤΝ επιτρζποντασ ταυτόχρονθ αναηιτθςθ και απεικόνιςθ τίτλων ςτο 

κοινό ςφςτθμα καταχϊρθςθσ των Βιβλιοκθκϊν ΠΝ.  

τα πλαίςια ζνταξθσ ςτο ΕΑΒ ο Κατάλογοσ Βιβλιοκικθσ κα πρζπει να εμπλουτιςτεί με τα 

απαραίτθτα ςτοιχεία ϊςτε να είναι πλιρωσ ςυμβατόσ με το ςφςτθμα καταχϊρθςθσ – 

αναηιτθςθσ το οποίο χρθςιμοποιείται από τισ Βιβλιοκικεσ – Μζλθ ΕΑΒ. τα πλαίςια τθσ 

ςυμμετοχισ ςτο ΕΑΒ κα ςυμφωνθκοφν κανόνεσ αμοιβαίασ πρόςβαςθσ – χριςθσ υλικοφ με τα 

μζλθ ΕΑΒ.  

Η Επιτροπι Βιβλιοκικθσ κα διερευνιςει ςυνεργαςίεσ με τισ Βιβλιοκικεσ των άλλων ΑΕΙ ϊςτε 

να διαπιςτωκεί θ δυνατότθτα αμοιβαίασ πρόςβαςθσ ςτουσ καταλόγουσ και πρόςβαςθσ ςτο 

υλικό από εξουςιοδοτθμζνουσ χριςτεσ.   

 

Λοιπζσ Διατάξεισ - Σροποποίθςθ του κανονιςμοφ 

Θζματα τα οποία δεν αντιμετωπίηονται με τον παρόντα κανονιςμό επιλφονται με απόφαςθ του 

Εκπαιδευτικοφ υμβουλίου μετά από πρόταςθ μελϊν ΔΕΠ και ειςιγθςθ τθσ Επιτροπισ 

Βιβλιοκικθσ.  

Ο παρϊν κανονιςμόσ μπορεί να τροποποιθκεί μερικά ι ςτο ςφνολό του με απόφαςθ τθσ 

Ακαδθμαϊκισ υνζλευςθσ και του Εκπαιδευτικοφ υμβουλίου τθσ ΝΔ μετά από ειςιγθςθ τθσ 

Επιτροπισ Βιβλιοκικθσ. 


